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Haftanın Başlıkları 
 

- Küresel borsalar, Covid-19 vaka sayısının düşmesi ve aşılamalardaki artışla yükseldi. 
 

- Ham petrol 11 aydan sonra pandemi öncesi seviyelere tırmandı. 
 

- Bu sabah Dolar/TL 6,99 - Borsa 1.551 - Faiz %14,77. 
 

- Trakya ham ayçiçek yağı 10.100 TL/mt - İthal çekirdek $730/mt CIF Marmara. 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı $1.320/mt CIF Marmara - $1.330/mt Mersin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Türkiye 
Geçtiğimiz haftanın son 2 işlem günü dışında artışlar yaşayan İstanbul BİST100 endeksi, hafta bazında 
%0,74 daha değer kazanarak, Cuma akşamı haftayı 1.538,44 puan seviyesinde tamamladı. Geçen hafta 
TÜİK, Kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayı işsizlik geçen yıla göre düşük, geçen ay 
gör ise yüksek geldi ve işsizlik oranı %12,9 oldu. TÜİK, 2020 yıl iş gücü istatistiklerini ise gelecek ay 
açıklayacak. Piyasada 2020 yılı işsizlik oranının %13,2 olacağı tahmin ediliyor. Yine TÜİK, Aralık ayı için 
sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi 2020 yılının son ayında, beklentiler 
doğrultusunda, %9 oranında arttı. Sanayi üretimi Aralık ayında ise %1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise, 2020 yılı 4. çeyreğinde bir önce aynı çeyreğe göre %10,1 arttı. Yine TÜİK, sabit fiyatlarla 
perakende satış hacminin Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttığını açıkladı. Gıda, içecek 
ve tütün satışları %8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,1 azaldı. Merkez Bankası 
verilerine göre, cari işlemler açığı, Aralık ayında 2019 yılı aynı aya göre 473 milyon dolar artarak 3,21 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2020 yılı cari işlemler açığı 36,724 milyar dolar oldu. Ödemeler 
dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3,344 milyar 
dolara geriledi. Döviz cephesinde Dolar/TL, hafta bazında %0,3 daha eğer kaybı yaşayarak Cuma akşamı 
haftayı 7,036, Euro/TL ise %0,35 artış yaşayarak haftayı 8,526 seviyesinde kapattı. Tahvil-bono 
piyasasında, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen sabit kalarak,  haftayı yine %14,77 seviyesinde 
tamamladı. 
 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar genellikle yükselişler yaşarken 
artışlarda, ABD’de Covid-19 vaka sayıslarının gerilemesi ve 
aşılamalardaki artışlar etkili oldu. ABD’de aşılama sayısı 34 milyon 
kişiyi geçerken Joe Biden yönetiminin icraatlarının ilk 100 gününde 
100 milyon aşılama hedefine ulaşması mümkün görünüyor. Veri 
cephesinde, Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı endeksi, 
beklenmedik şekilde, son 6 aydaki en düşük seviyesine geriledi, 
ülkede işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 bin kişi 
azalarak 793 bin kişi oldu ve ülkede tüketici fiyatları, Ocak ayında, 
beklenen %1,5 yerine, %1,4 arttı. Avrupa’da da borsalar, Almanya 
dışında, artışlar yaşarken Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi için 2021 
yılı büyüme tahmini %3,8’e çıkardı. Brexit pençesindeki Birleşik 
Krallık ekonomisi ise, yılın son çeyreğinde %1 büyüyerek 2020 yılını 
%9,9 daralma ile tarihi düşük seviyede kapattı. Asya’da da kısa 
haftada borsalar artış yaşarken Çin, 1 haftalık yeni yıl tatiline girdi. 

Geçen Hafta Borsalar 
New York S&P 500        %1,2 
NY Dow Jones Sanayi      %1,0 
 

Avrupa Stoxx 600        %1,1 
Londra FTSE 100        %1,6 
Frankfurt DAX        -%0,1 
Paris CAC 40         %0,8 
 

MSCI AC Asya Pasifik      %4,4 
Tokyo Nikkei 225        %2,6 
Shanghai Kompozit         %4,5 
Hong Kong Hang Seng     %2,6 
 

İstanbul BIST 100        %0,7 
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Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta ham petrol, özellikle Hindistan ve Çin gibi dev nüfuslu ülkelerde “lockdown” 
uygulamalarının gevşemesi ve tüketimin artış umutlarıyla pandemi öncesi seviyelerine tırmandı. Öte 
yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 
bazda yaklaşık 5,79 milyon varil artışla 96,05 milyon varil olacağını açıkladı. Kıymetli metallerden Altın, 
haftalık binde 6 kadar artış yaşadı ve Cuma akşamı Londra’da haftayı $1.822,90/onz seviyesinde 
tamamladı ve gümüşü de birlikte yukarı çekti. Baz metallerden Bakır, Çin yeni yılı tatili öncesi artan taleple, 
son 8 yıldaki en yüksek seviyesine tırmanarak geçen haftayı $8.270,50/mt fiyatından tamamladı. 
Aluminyum, çinko ve nikel de yine  haftalık artışlar yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi Thomson 
Reuters/Jefferies CRB, ham petrol ve baz metallerin etkisinde, haftalık %2,2 değer artışı yaşayarak Cuma 
akşamı haftayı 197 puan seviyesinin hemen altında tamamladı. Brent ham petrolü, hafta bazında %5,1 
daha fiyat sıçraması yaşayarak Cuma akşamı Londra’da haftayı $62,43 varil fiyatından tamamladı ve 
OPEC ülkelerinin yaniden üretim artışı için hedflediği seviyeye ulaştı. ABD WTI hafif ham petrol de hafta 
bazında %4,6 daha  sıçrama yaşayarak Cuma akşamı New York’ta haftayı $59,47 varil fiyatından 
tamamladı. Bu sabah raporumuz hazırlanırken uzak doğu borsalarında Brent ham petrolü, Cuma akşamına 
göre %1,5 kadar daha artış yaşayarak $63 seviyesiniin üstünde seyrediyordu.  Aşağıdaki grafik son 12 
ayda Brent ham petrol fiyatındaki gelişi gösteriyor. 

 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta Salı günü yayınlanan USDA WASDE Şubat ayı stok ve mahsul raporu, beklentinin 
üstünde açıklanan stok rakamlarıyla, gevşek olarak algılanırken fiyatlar hafta ortası düşüşe geçti, ancak 
haftanın son bölümünde güçlü ihracat rakamları ve fon alımlarıyla toparlandı. Rapor, buğday açısından 
herhangi bir sürpriz içermezken mısır ve soya açısından gevşek olarak algılandı.  USDA Brezilya soya 
üretimini 133 milyon ton olarak teyit ederken Arjantin üretimini de 48 milyon ton olarak verdi. Brezilya devlet 
kurumu CONAB da geçen hafta soya üretimini 133 milyon ton olarak tahmin etti. Ülkede geç başlayan soya 
hasatı sürerken Brezilya menşeli soya fasulyesi fiyatı ABD menşeli soyanın $20/ton kadar altındaki seyrini 
sürdürüyor. Kuzey Brezilya’da hava geçen hafta da yağışlı devam ederken ülkenin güneyinde ve 
Arjantin’de kuru hava sürüyor. Bu hafta Çin yeni yıl tatili nedeniyle piyasalardan uzak olacak ve ABD’de 
piyasalar bugün, “Başkan Günü” nedeniyle kapalı olacak. Aşağıdaki grafik 2020 sezon başından bu yana 
Chicago’da yakın kontrat soya fasulyesi fiyatındaki değişimi gösteriyor. 
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Uluslararası ticarette TMO, 235.000 ton opsiyonel menşeli mısır alımı yaptı. Alım $269-275,90/mt CFR 
fiyatından ve 5 ayrı firmadan 21 Şubat-15 Mart yüklemeli olarak yapıldı. Chicago vadeli işlemler ticaret 
borsası CBOT’de, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya fasulyesi, haftalık %0,40 fiyat artışı yaşayarak 
Cuma akşamı haftayı 1.372 cent/buşel seviyesinde tamamladı. Yine yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya 
küspesi ise, hafta bazında %0,77 gerilemeyle Cuma akşamı haftayı $427,20/ton fiyatından tamamladı. 
Yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya yağı ise, ham petrol desteğiyle hafta bazında $3,1 sıçrama yaşayarak  
Cuma akşamı haftayı 46,04 puan ($1.015/ton) seviyesinde tamamladı. Chicago’da geçen hafta yakın 
kontrat buğday, haftalık binde 7 gerilerken, gevşek USDA raporuyla mısır %1,8 gerileme yaşadı. Bugün 
Amerika’da piyasalar, “President’s Day” (Başkan Günü) tatili münasebetiyle kapalı olacak. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağları, 1 haftalık gerilemenin ardından yeniden artışa geçerken Çin yeni yılı tatili 
nedeniyle kısalan haftanın son günü, kar realizasyonları etkisinde kayıplar yaşadı. Kuala Lumpur Bursa 
Malaysia Derivatives borsası BMD’de “benchmark” Nisan ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, hafta 
bazında %5,2 (167 ringgit) fiyat sıçraması yaşayarak Perşembe akşamı kısa haftayı 3.558 puan 
($880,04/mt) seviyesinde tamamladı. Geçen hafta Çarşamba günü yayınlanan MPOB Şubat ayı mahsul ve 
stok raporuna göre, Ocak ayı sonu itibarıyla, Malezya’nın toplam palm yağı stokları, bir önceki aya göre 
%4,68 artışla 1,32 milyon tona çıktı, ülkede üretim %15,52 gerileyerek 1,12 milyon tona düştüi ve ülkeden 
ihracat %42,3 gerileyerek 1,12 milyon tona düştü. Öte yandan uluslararası gözetmenlik şirketi ITS Intertek, 
1-10 Şubat tarihleri arasında Malezya’nın toplam palm yağı ihracatını, bir önceki ay aynı döneme göre, 
%53,9 artışla 400.375 ton olarak verdi. Hindistan bitkisel yağ sanayicileri derneği SEA’ye göre, Ocak 
ayında Hindistan’ın pam yağı ithalatları, düşürülen gümrük vergileri etkisinde %31 sıçrama yaşayarak 
780.740 tona yükseldi. Hindistan, Kasım ayı sonunda ham palm yağı ithalatı gümrük vergisini %37,5’tan 
%27,5’a çekmişti. Malezya nakit piyasasında, spot RBD Palm Yağı geçen hafta boyu $10/mt fiyat artışı 
yaşayarak Perşembe günü haftayı $1.012,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde kapatırken RBD Palm 
Olein de hafta bazında yine $10/mt artarak Perşembe Cuma günü kısa haftayı, $1.015/mt FOB  fiyatından 
tamamladı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında, benchmark Nisan ayı teslim ham palm yağı, Perşembe 
günü kapanışa göre 64 puan artışla, 3.622 ringgit seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta Kanada kanola kompleksi, soya açısından zayıf gelen USDA aylık stok ve mahsul 
raporundan sonra Çarşamba günü gerileme yaşamasına rağmen, haftayı ham petrolün ve fon alımlarının 
da desteğiyle ciddi kazanımlar yaşayarak kapattı. Kanada Winnipeg ICE borsasında, yakın kontrat Mart ayı 
teslimatlı kanola tohumu, hafta bazında tam Can$45,90/ton fiyat sıçraması yaşayarak Cuma akşamı haftayı 
Can$730,40/ton fiyatından kapattı. Avrupa kolza kompleksi de, gevşek USDA mahsul raporu sonrası, 
toparlanarak haftayı kazanımlarla kapattı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında, yakın kontrat Şubat ayı 
teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında €9,75/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı €449,50/mt fiyat 
seviyesinde tamamladı. Avrupa nakit piyasasında ise, İspanya kamyon üstü spot kolza tohumu geçen hafta 
$7-8/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $533/mt seviyesinde tamamladı. Kuzeybatı 
Avrupa limanları teslimatlı spot ham kolza yağı da, ham petrol ve etanol etkisinde hafta bazında $20/mt 
fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $1.185/mt FOB fiyatından kote edildi. Hamburg teslimatlı spot kamyon 
üstü kolza küspesi ise geçen hafta boyu $3/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $377/mt fiyatından kote 
edildi. Ukrayna menşeli Şubat-Mart ayı yüklemeli spot kolza tohumu da, geçen hafta sabit bir seyir 
izleyerek Cuma akşamı haftayı yine $545/mt FOB seviyesinden tamamladı. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi, Mısır devlet tedarik kurumu GASC’ın bitkisel yağ alımı ihalesinde 
ayçiçek yağını yine pas geçerek 30.000 ton ham soya yağı alımı yapmasıyla kriz yaşayacak iken TMO’nun 
25.000 ton ham ayçiçek yağı ihalesi açıklamasıyla yeniden hayata döndü. Karadeniz nakit piyasasında, 
Rusya menşeli spot ham ayçiçek yağı teklifleri yine tek-tük görülürken Ukrayna menşeli Şubat-Mart 
yüklemeli ham ayçiçek yağı hafta bazında $10/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $1.310/mt FOB 
seviyesinde teklif edildi. Şubat ayı yüklemeli Ukrayna menşeli ayçiçek küspe peletleri ise, hafta bazında 
$5/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı $365/mt CIF Marmara seviyesinden tamamladı. 
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Opsiyonel menşeli ayçiçek tohumu ise geçen hafta $5/mt kadar bir fiyat gevşemesi yaşayarak Cuma 
akşamı $7350mt CIF Marmara seviyesinde kote edildi. 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta içeride yine talepsiz ve kısıtlı işlemle geçilirken Çarşamba günü TMO’nun ham ayçiçek 
yağı alım ihalesi açıklaması piyasada şaşkınlığa neden oldu. TMO, 18 Şubat Perşembe günü açılacak 
ihalede 25.000 ton ham ayçiçek yağı alımını, 10.000 tonu Tekirdağ limanına ve 15.000 tonu Mersin 
limanına teslimatlı, olarak yapacağını açıkladı. İzmir ve Bandırma limanlarına alım yapılmaması ile ihalede 
alınacak ürünün sanayicilere mi dağıtılacağı, sanayicilere dağıtılacak ise dağıtımın nasıl olacağı, Birliklere 
mi kullandırılacağı ve ihaleye sonrası yurt dışı fiyatların nasıl bir tepki vereceği konuları ise merak konusu. 
Bu soru işaretleri ve tereddütler içinde iç piyasada alıcı ve satıcı tarafları uygulamayı beklemeye başladı. 
Haftaya 10.150 TL/mt seviyesinde fiyat açıklayarak başlayan Konya Şeker, Salı günü 10.175, Çarşamba 
10.175, Perşembe günü 10.125 ve Cuma günü ise 10.050 TL/mt ham ayçiçek yağı satış fiyatı açıkladı. 
Küspeler de tüm bölgelerde fiyat düşüşüne devam etti. Soya kompleksinde gen kullanım süresi uzatımı 
konusunda bir uzatma genelgesi yayınlanmazken Tarım Bakanlığı talimatı ile ithalatı yapılmış ürünlerin 
ticaretine devam edilebileceği bildirimi yapıldı. Pamuk yağ palm yağları fiyat hareketlerinden pek fazla 
etkilenmedi. 
 

Trakya çekirdek stoklarının artık oldukça azalmasıyla bugünkü kur ve küspe fiyatı göz önünde 
bulundurulduğunda, $730/mt CIF Marmara fiyatıyla ithal çekirdekten Trakya’da gümrüksüz ham ayçiçek 
yağı maliyeti 10.050 TL/mt ($1.438/mt), ham ayçiçek yağı ithalatından aynı bölge için maliyet ise 10.220 
TL/mt TL/mt ($1.462/mt) oluyor. 
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Fiyat Kotasyonları 
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif ton başına fiyatlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgriPro Limited 
 

Uluslararası: 
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (44 baz) - CIF Marmara - $ 730 
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 570 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 587 
- Brezilya Soya Fasulyesi - CIF TR - $ 566 
- Ukrayna Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 575 
 

- RBD Palm Yağı - CIF TR     - $ 1.062,50 
- RBD Palm Olein - CIF TR    - $ 1.065 
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 1.025,50 
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 1.440 
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - $ 977,50 
 

- Rusya menşeli ham ayçiçek yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.320/ $ 1.330 (Şubat-Mart yükleme) 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 1.050 
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.840 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 2.760 
 

- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 285 
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 288 
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 365 
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 545 
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 229 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (%40 yağlı) - Trakya fabrika teslim - Teklifsiz 
- Buğday - Trakya teslim - 2.112 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova - 10.100 TL/ 10.200 TL/ 10.050 TL/ 10.100 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - 9.500 TL 
- Ham Keten Yağı - Teklifsiz 
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 1.115/ $ 1.130 
- Ham Mısır Yağı - G. Marmara teslim - 11.000 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 9.050 TL/ 8.900 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 19.000 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 28.500 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 25.000 TL  
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 1.950 TL/ 2.050 TL/ 2.100 TL 
- 34 protein Ayçiçek küspesi - Trakya teslim - 2.400 TL 
- Kanola küspesi – Bandırma  teslim - $410 
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova - $ 575/ $ 580 
- Keten/Ketencik küspesi - Bandırma teslim - $440 
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz 
- Pamuk Küspesi - Ege/Çukurova teslim - 2.750 TL/ 2.550 TL 
- Mısırözü Küspesi - Bursa teslim - 2.150 TL 
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sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez. 
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